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RAAD VAN STATE 

 
Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 

(artikelen 2, 3, 3bis, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6bis, 84, 85, 85bis) 
 

 
TITEL II. – BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING 

 
Art. 2 

 
§ 1. De afdeling wetgeving dient van beredeneerd advies over de tekst van alle ontwerpen of voor-

stellen van wet, van decreet en van ordonnantie, of van amendementen op deze ontwerpen en 

voorstellen, die bij haar door de Voorzitter van de Senaat, van de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers, van een Gemeenschaps- of Gewestparlement, van de Franse Gemeenschapscommissie of van 

de Verenigde Vergadering respectievelijk bedoeld in het derde en het vierde lid van artikel 60 van 

de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen zijn aanhangig 

gemaakt. 
 

Wanneer het verzoek om advies betrekking heeft op een ontwerp of voorstel van wet of op amen-
dementen op die ontwerpen of voorstellen, onderzoekt de afdeling wetgeving ambtshalve of de 

voorgelegde tekst betrekking heeft op aangelegenheden bedoeld in artikel 74, artikel 77 of artikel 

78 van de Grondwet. 

 
§ 2. De Voorzitter van een van de in paragraaf 1 vermelde vergaderingen is verplicht het advies te 

vragen over de voorstellen van wet, van decreet of van ordonnantie, en over de amendementen op 

ontwerpen of voorstellen wanneer ten minste één derde van de leden van de betrokken vergadering 

erom verzoekt op de door het reglement bepaalde wijze. 
 

§ 3. De Voorzitter van de Senaat, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Parlement 

of van de Verenigde Vergadering onderscheidenlijk bedoeld in de artikelen 1 en 60 van de bijzondere 

wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, is verplicht het advies te vra-
gen over de voorstellen van wet of van ordonnantie en over de amendementen op ontwerpen of 

voorstellen, wanneer de meerderheid van de leden van een taalgroep van de betrokken vergadering 
erom verzoekt op de door het reglement bepaalde wijze.  

 
§ 4. De voorzitter van de Kamer of de voorzitter van de Senaat is eveneens verplicht het advies te 

vragen over de wetsontwerpen, over de wetsvoorstellen of over de bij een eerste stemming aange-
nomen amendementen op wetsontwerpen of wetsvoorstellen, wanneer daartoe een verzoek wordt 

ingediend overeenkomstig artikel 16 van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parle-
mentaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoör-
dineerde wetten op de Raad van State.  

 

Art. 3 

 
§ 1. Buiten het met bijzondere redenen omklede geval van hoogdringendheid en de ontwerpen 

betreffende begrotingen, rekeningen, leningen, domeinverrichtingen en het legercontingent uitge-
zonderd, onderwerpen de Ministers, de leden van de gemeenschaps- of gewestregeringen, de leden 

van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en de leden van het Verenigd College res-
pectievelijk bedoeld in het derde en het vierde lid van artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 
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1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ieder wat hem betreft, aan het met redenen om-

kleed advies van de afdeling wetgeving de tekst van alle voorontwerpen van wet, decreet, ordon-
nantie of van ontwerpen van reglementaire besluiten. De adviesaanvraag vermeldt de naam van de 

gemachtigde of van de ambtenaar die de minister aanwijst om de afdeling wetgeving de dienstige 
toelichtingen te verstrekken. Het advies en het voorontwerp worden gehecht aan de memorie van 

toelichting van de ontwerpen van wet, decreet of ordonnantie. Het advies wordt gehecht aan de 
verslagen aan de Koning, aan de Regering, aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie 

en aan het Verenigd College. 
 

Aan het advies van de afdeling wetgeving worden niet onderworpen, de ontwerpen van regle-
menten en besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of van het Verenigd College die be-
trekking hebben op de bevoegdheden van de Brusselse agglomeratie en op de bevoegdheden van 

de Vlaamse of de Franse Gemeenschapscommissie. 
 

Wat het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreft, wordt het advies van de afdeling 

wetgeving alleen gevraagd voor de besluiten die betrekking hebben op aangelegenheden die met 

toepassing van artikel 138 van de Grondwet zijn overgeheveld.  
 

§ 2. Indien de hoogdringendheid wordt ingeroepen voor een voorontwerp van wet, decreet of 
ordonnantie, is het advies van de afdeling wetgeving evenwel toch vereist, maar beperkt het zich 

tot de vraag of het voorontwerp betrekking heeft op aangelegenheden die, al naar het geval, tot de 

bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschap of het Gewest behoren.  

 
Wanneer voor een voorontwerp van wet de hoogdringendheid wordt aangevoerd, slaat het ad-

vies van de afdeling wetgeving eveneens op de vraag of de voorgelegde tekst betrekking heeft op 

aangelegenheden bedoeld in artikel 74, artikel 77 of artikel 78 van de Grondwet. 

 
§ 3. Indien, volgens het advies van de afdeling wetgeving, een voorontwerp of een voorstel van 

wet, decreet of ordonnantie, evenals een amendement of een ontwerp van amendement, de be-

voegdheid te buiten gaat van de Staat, de Gemeenschap of het Gewest, al naar het geval, wordt het 

voorontwerp, dat voorstel of dat amendement doorgezonden naar het Overlegcomité bedoeld in 
artikel 31 van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980.  

 
§ 4. Het Overlegcomité brengt binnen een termijn van veertig dagen en volgens de regel van de 

consensus, advies uit over de vraag of er naar zijn oordeel al dan niet bevoegdheidsoverschrijding 
is; het advies wordt gemotiveerd. 

 
Indien het Overlegcomité oordeelt dat er overschrijding van bevoegdheid is, vraagt het, al naar 

het geval, aan de federale regering, aan de bevoegde gemeenschaps- of gewestregering, aan het 
College van de Franse Gemeenschapscommissie of aan het Verenigd College het voorontwerp te 
verbeteren of bij de assemblée waar het voorontwerp of het voorstel aanhangig is, de amendemen-

ten in te dienen welke het vaststelt en die een einde maken aan deze bevoegdheidsoverschrijding.  

 

Art. 3bis 
 

§ 1. De ontwerpen van koninklijke besluiten die de van kracht zijnde wettelijke bepalingen kun-
nen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, worden voorgelegd aan het met redenen omkleed 

advies van de afdeling wetgeving. 
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Dat advies wordt samen met het verslag aan de Koning en het koninklijk besluit waarop het be-

trekking heeft, gepubliceerd. 
 

De besluiten, het advies, het verslag aan de Koning en de tekst van de ontwerpen van besluiten 
die zijn voorgelegd aan de afdeling wetgeving, worden, voor hun bekendmaking in het Belgisch 

Staatsblad, medegedeeld aan de Voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Se-
naat. 

 
§ 2. Voor de ontwerpen van de koninklijke besluiten bedoeld in § 1 van dit artikel, kan de hoog-

dringendheid, bedoeld in § 1 van artikel 3, niet worden ingeroepen. 
 

Art. 4 

 
De Ministers, de leden van de gemeenschaps- of gewestregeringen, de leden van het College van 

de Franse Gemeenschapscommissie en de leden van het Verenigd College respectievelijk bedoeld 

in het derde en het vierde lid van artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking 

tot de Brusselse instellingen kunnen, elk wat hem betreft, het met redenen omkleed advies van de 
afdeling vragen over alle voorstellen van wet, decreet of ordonnantie, alsmede over alle amende-
menten op ontwerpen of voorstellen van wet, decreet of ordonnantie. 

 

Artikel 3, §§ 3 en 4, is, in voorkomend geval, van toepassing op dat advies. 

 

Art. 5 
(niet opgenomen) 

 

Art. 5/1 

 
De Raad van State zorgt onverwijld, via een voor het publiek toegankelijk elektronisch informa-

tienetwerk, voor de bekendmaking van de adviezen die hij uitbrengt en die in deze titel worden ver-

meld. 

 
Hij voegt er alle teksten bij waarop die adviezen betrekking hebben. 

 
Art. 5/2 

 
In afwijking van artikel 5/1 vindt de bekendmaking, wanneer het advies betrekking heeft op een 

voorontwerp van wet, van decreet of van ordonnantie, pas plaats bij de indiening van het daaruit 
resulterende ontwerp. 

 
Indien het advies betrekking heeft op amendementen op een ontwerp of op een voorstel, vindt 

de bekendmaking pas bij de indiening daarvan plaats of, indien na de indiening om het advies wordt 

verzocht, wanneer het advies wordt bezorgd aan de assemblee die erom heeft verzocht. 

 

Indien het advies betrekking heeft op een ontwerpbesluit of op een ontwerpbesluit tot algemeen 
verbindend-verklaring van een collectieve arbeidsovereenkomst, vindt de bekendmaking slechts 
plaats indien dat besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
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Art. 5/3 

 
§ 1. De adviezen aangaande voorontwerpen van wet die niet zijn ingediend, de amendementen 

erop, en aangaande federale ontwerpbesluiten die niet zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staats-
blad, alsook de teksten van die voorontwerpen, amendementen en ontwerpbesluiten, worden be-

kendgemaakt na de ontbinding van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 

§ 2. (niet opgenomen) 
 

Art. 5/4 
(niet opgenomen) 

 

Art. 6 
(niet opgenomen) 

 

Art. 6bis 

 
De Eerste Minister, de voorzitters van de wetgevende vergaderingen, de voorzitters van de ge-

meenschaps- of gewestregeringen en diegene die het College van de Franse Gemeenschapscom-
missie voorzit alsook diegene die het Verenigd College voorzit, respectievelijk bedoeld in het derde 

en vierde lid van artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brus-

selse instellingen, kunnen, ieder wat hem betreft, via de eerste voorzitter aan het coördinatiebureau 

vragen om de wetgeving die zij aanwijzen te coördineren, te codificeren of te vereenvoudigen. 
 

Het coördinatiebureau legt zijn ontwerp voor aan de afdeling wetgeving, die het samen met haar 

gemotiveerd advies bezorgt aan de Eerste Minister of aan de betrokken voorzitters. 

 
* * * 

 

TITEL VII. – INRICHTING VAN DE RAAD VAN STATE 

 
HOOFDSTUK II. – INRICHTING VAN DE AFDELING WETGEVING 

 
Artt. 79 tot 83 

(niet opgenomen) 
 

Art. 84 
 

§ 1. Het onderzoek van de zaken vindt plaats in de volgorde van de inschrijving op de rol, uitge-
zonderd: 

 

1° wanneer de overheid die de afdeling wetgeving adieert, vraagt dat het advies wordt medege-

deeld binnen een termijn van zestig dagen, verlengd tot vijfenzeventig dagen in het geval 

waarin het advies gegeven wordt door de algemene vergadering met toepassing van artikel 
85 of door de verenigde kamers met toepassing van artikel 85bis; 

 
2° wanneer de overheid die de afdeling wetgeving adieert, vraagt dat het advies wordt medege-

deeld binnen een termijn van dertig dagen, verlengd tot vijfenveertig dagen in het geval 
waarin het advies gegeven wordt door de algemene vergadering met toepassing van artikel 

85 of door de verenigde kamers met toepassing van artikel 85bis; Deze termijn wordt van 
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rechtswege verlengd met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of 

wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus. 
 

3° wanneer, in spoedeisende gevallen die in de aanvraag met bijzondere redenen worden om-
kleed, de overheid die de afdeling wetgeving adieert, vraagt dat het advies wordt medege-

deeld binnen een termijn van vijf werkdagen, verlengd tot acht werkdagen in het geval waarin 
het advies gegeven wordt ofwel met toepassing van artikel 2, § 4, ofwel door de algemene 

vergadering met toepassing van artikel 85 of door de verenigde kamers met toepassing van 
artikel 85bis. 

 
Wanneer met toepassing van het eerste lid, 3°, om spoedbehandeling van een adviesaanvraag 

over een ontwerp van reglementair besluit wordt verzocht, wordt de motivering van het spoedei-

send karakter, die in de aanvraag wordt opgegeven, in de aanhef van het besluit overgenomen. 
 

§ 2. De werkdag is de dag die noch een zaterdag, noch een zondag, noch een feestdag is. De ter-

mijnen gaan in op de eerste werkdag na die van de inschrijving op de rol. De vervaldag is in de ter-

mijn begrepen. Is die dag geen werkdag, dan verstrijkt de termijn op de eerstvolgende werkdag. 
 
De hoofdgriffier deelt zonder verwijl aan de indiener van de adviesaanvraag de begin- en de eind-

datum van de termijn mee. 

 

Het advies wordt per post, per bode, per fax of per elektronische post medegedeeld; de medede-

ling per fax of per elektronische post wordt schriftelijk bevestigd. Indien het advies krachtens artikel 
83 moet worden vertaald, wordt het geacht reeds te zijn medegedeeld op het ogenblik dat de tekst 

ervan wordt medegedeeld in de taal waarin het is gesteld. 

 

§ 3. Onverminderd artikel 2, § 1, tweede lid, mag het advies van de afdeling wetgeving, in het 
geval bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2°, zich beperken tot het onderzoek van de bevoegd-
heid van de steller van de handeling, de rechtsgrond en de te vervullen voorgeschreven vormver-

eisten; het beperkt zich tot dat onderzoek in het geval bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 3°. 

 
Wanneer het advies wordt gevraagd binnen een termijn van paragraaf 1, eerste lid, wordt het ge-

geven zelfs indien de voorgeschreven vormvereisten niet zijn vervuld. 
 

§ 4. Wanneer de adviesaanvraag betrekking heeft op een voorontwerp of een voorstel van wet, 
van decreet of van ordonnantie, of op een amendement op een dergelijk ontwerp of voorstel, dient 

de afdeling wetgeving binnen de termijnen gesteld in paragraaf 1, eerste lid, of binnen een bijko-
mende termijn, door de adviesaanvrager verleend vóór het verstrijken van die termijnen, medede-

ling te doen van een advies, dat ten minste betrekking heeft op de drie punten genoemd in para-
graaf 3, eerste lid. 

 

Wanneer de adviesaanvraag betrekking heeft op een ontwerp van reglementair besluit en de af-

deling wetgeving geen advies heeft medegedeeld binnen de termijnen gesteld in paragraaf 1, eerste 

lid, of binnen een bijkomende termijn, door de adviesaanvrager verleend vóór het verstrijken van 
die termijnen, wordt de adviesaanvraag aan de Raad van State onttrokken en wordt ze afgevoerd 
van de rol. In de aanhef van het besluit wordt melding gemaakt van het ontbreken van de medede-
ling van het advies binnen de termijn. 
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Art. 84bis 

(niet opgenomen) 
 

Art. 84ter 
(niet opgenomen) 

 
Art. 85 

 
De afdeling wetgeving zetelt in algemene vergadering, telkens als de voorzitter van een der Wet-

gevende Kamers of de minister door wie zij wordt geraadpleegd, haar hierom verzoekt. 
 
Aan de algemene vergadering nemen met stemrecht deel, de leden van de Raad van State die  

aangewezen zijn om deel uit te maken van de afdeling wetgeving alsook de assessoren.  
 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de eerste voorzitter of, bij zijn ontstentenis, 

door de voorzitter van de Raad van State. Zij zijn er stemgerechtigd, zelfs indien zij niet tot de afde-

ling wetgeving behoren. 
 

Bij ontstentenis van beiden wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudstbenoemde 
onder de aanwezige kamervoorzitters of eventueel staatsraden. 

 

Art. 85bis 

 
Wanneer de adviesaanvraag een probleem doet rijzen in verband met de onderscheiden be-

voegdheid van de Staat, de gemeenschappen of de gewesten, verwijst de eerste voorzitter of de 

voorzitter indien die de afdeling wetgeving onder zijn verantwoordelijkheid heeft ze naar de 

verenigde kamers van de afdeling. Om deze samen te stellen wijst de eerste voorzitter of de voorzit-
ter indien die de afdeling wetgeving onder zijn verantwoordelijkheid heeft, elk jaar, twee kamers 
met verschillende taal aan waarvan de zes leden, met vier assessoren, de verenigde kamers van de 

afdeling vormen. 

 
Wanneer de auditeur-generaal oordeelt dat toepassing moet worden gemaakt van het eerste lid, 

beveelt de eerste voorzitter of de voorzitter indien die de afdeling wetgeving onder zijn verantwoor-
delijkheid heeft, de verwijzing naar de verenigde kamers. 

 


